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 SINDIREPA e SINDIMADEIRAS se clas-
sificam na Etapa Estadual do Prêmio Na-

cional de Boas Práticas Sindicais 

A CNI e as federações de indústrias, por meio do 
PDA, lançaram a 1ª edição do Prêmio Nacional de 
Boas Práticas Sindicais, com o objetivo de identificar, 
valorizar e divulgar boas práticas que contribuam 
para a sustentabilidade dos sindicatos empresariais 
da indústria. 

O Prêmio tem como objetivo valorizar e promo-
ver o compartilhamento de projetos e ações sindicais 
que gerem valor para as empresas do setor e contri-
buam para o fortalecimento do Sistema de Represen-
tação da Indústria. 

O tema escolhido para esta 1ª edição do Prêmio é 
Sustentabilidade Sindical, tendo em vista que, com o 
fim da obrigatoriedade do imposto sindical, assegu-
rar sua sustentabilidade é hoje o maior desafio dos 
sindicatos empresariais da indústria. A criação de um 
Prêmio Nacional de Boas Práticas Sindicais visa aten-
der a uma antiga demanda das federações, algumas 
das quais já realizam iniciativas semelhantes em nível 
estadual. Tais iniciativas embasaram a elaboração do 
presente Regulamento, que regerá todas as etapas 
do processo.

O Prêmio terá como categoria única a “Sustentabi-
lidade Sindical” e contemplará projetos e ações exe-
cutados pelos sindicatos, no âmbito dos seguintes 
eixos de atuação: Comunicação e Relacionamento, 
Defesa de Interesses, Negociação Coletiva; Prestação 

de Serviços; Gestão Interna.
O 1º PNBPS é dividido em duas etapas, são elas: 

etapas estadual e nacional. Na Etapa Estadual partici-
param o Sindicato da Indústria de Reparação de Veí-
culos e Acessórios do Estado de Roraima - SINDIREPA 
e o Sindicato da Indústria de Desdobramento e Bene-
ficiamento de Madeiras, Laminados e Compensados 
de Roraima - SINDIMADEIRAS, 1º e 2º lugar, respec-
tivamente. O SINDIREPA inscreveu a prática “Diag-
nóstico para Manutenção Preventiva de Veículos”, e 
o SINDIMADEIRAS inscreveu a prática de “Defesa de 
Interesses da Manutenção do Prazo do DOF – Docu-
mento de Origem Florestal.

O reconhecimento das boas práticas e o resultado 
da classificação na etapa Estadual, aconteceu no dia 
24 de maio durante a reunião do Conselho Regional 
da Federação das Indústrias do Estado de Roraima – 
FIER.

Prêmios: Ambos os sindicatos receberam certifi-
cado e placa de reconhecimento de 1º e 2º lugar. O 
SINDIREPA foi automaticamente classificado para a 
etapa nacional que ocorrerá de 04 a 22 de junho por 
votação nacional por meio da Rede Sindical da Indús-
tria e pelos canais da CNI, sendo resultado anunciado 
durante o Encontro Nacional da Indústria – ENAI, a 
ser realizado dia 03 de julho em Brasília.

SINDIREPA representado pelo presidente João da Silva, que conquistou o 1º lugar na Etapa 
Estadual

SINDIMADEIRAS representado pelo presidente, Oneber Magalhães, que se classificou em 
2º lugar
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III Ciclo de Pré-Aceleração do Buriti 
Valley 2018

Resultado de um movimento criado em 2013, o 
projeto objetiva, essencialmente, reunir instituições, 
em um processo colaborativo, para a criação de um 
ecossistema startup, com a oferta de diversos espa-
ços/eventos voltados, entre outros aspectos, à ca-
pacitação, à orientação, ao apoio, ao incremento e à 
transferência de tecnologia.

O programa de Pré-aceleração do Buriti Valley 
propõe uma abordagem pedagógica que contempla 
as diferentes etapas na formação da startup, bus-
cando maximizar possibilidades e resultados através 
da qualificação continuada e do acompanhamento, 

contemplando os diferentes níveis de formação dos 
membros das equipes.

Tem como objetivo proporcionar formação e co-
nhecimento para que ao término do ciclo, as star-
tups estejam preparadas para o mercado, podendo 
concorrer a programas de aceleração disponíveis ou 
continuar seus negócios por conta própria, e assim 
contribuir com o desenvolvimento econômico e so-
cial dos integrantes das startups, da cidade de Boa 
Vista/RR, do estado de Roraima e até do Brasil.

Este ano acontecerá o III Ciclo de Pré-Aceleração 
do Buriti Valley, no período de julho-novembro de 
2018. O programa é gratuito e tem um período de 5 
meses de formação e capacitação com o ciclo dividi-
do em 6 frentes principais: Capacitação, Mentorias, 
Acompanhamento presencial, Happy Hour de Negó-
cios, Buriti Talks e Demo Day.

As inscrições do III Ciclo de Pré-Aceleração já estão 
abertas no site da TicketPhone (https://ticketphone.
com.br/v2/348) e vão até o dia 06/06/2018. O edital 
está disponível no site do IEL/RR (https://www.ielrr.
org.br/copia-buriti-valley). 

O movimento recebe o apoio e participação da Fe-
deração das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, 
Serviço Social da Indústria - SESI/RR e Instituto Euval-
do Lodi – IEL/RR.
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Ação Global 2018 ultrapassa meta de atendimentos

Este ano o SESI Roraima consolidou mais 
de 13 mil atendimentos para quase 7 mil 

pessoas

A 25ª Ação Global realizada pelo SESI em 
parceria com a Rede Globo, alcançou um 
dos maiores números de atendimentos. Com 
tema “Educando para transformar”, o evento 
realizado durante o sábado (26) de maio , em 
Boa Vista foi um sucesso. De acordo com a es-
tatística e organização do evento, a Ação Glo-
bal 2018 consolidou 13.651 mil atendimentos 
para 6.826 mil pessoas, sendo 502 serviços de 
cidadania; 2452 serviços de qualidade de vida; 
1.732 serviços de educação; 7.723 serviços de 
saúde e 1.242 em outros serviços.

O grande foco deste ano foi Educação o qual  
teve o desafio de trazer para população, mais 
que os serviços de atendimentos imediatos 
(saúde, bem-estar, cidadania e lazer), que são 
essenciais, mas, sobretudo, plantar a semente 
da educação e contribuir para a formação de 
cidadãos conscientes do seu papel no mundo. 

O senhor Rublex Silva dos Santos de 41 
anos, procurou a Ação Global com objetivo de 
se informar sobre a Educação Continuada e a 

EJA (Educação de Jovens e Adultos), pois sen-
te a necessidade de concluir o ensino médio 
e fazer uma faculdade futuramente. “Eu estu-
dei até a 4ª série, e tenho interesse de voltar 
a estudar e concluir os estudos, porque meus 
filhos me incentivam muito, pois será muito 
bom tanto para mim quanto para minha famí-
lia. As portas irão se abrir sem contar que irei 
adquirir mais conhecimento”, afirmou Rublex.

A aposentada Jacinta Rodrigues da Silva, 
que veio de Jacamin no município de Bonfim, 
recebeu serviço de cardiologia e, disse ter 
gostado do atendimento e da organização de 
todo o evento.

Este ano a população teve a oportunidade 
de  garantir o recebimento dos remédios após 
o atendimento médico. Para isso a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMSA) montou e abaste-
ceu uma farmácia popular o que possibilitou  
um atendimento completo.

A dona Rosilene Matos, por exemplo, con-
seguiu uma consulta com pediatra e garantiu o 

Foto: Thiago Bríglia. 
A Ação Global 2018 aconteceu em Boa Vista nas dependências do SESI/RR                                  
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remédio certo para seus três filhos. “Eu trouxe 
meus três filhos com o intuito de conseguir o 
atendimento. Sair daqui com os remédios em 
mãos, foi uma surpresa. Gostei muito dessa 
novidade, pois muitas vezes temos dificulda-
de em conseguir a medicação nas farmácias 
públicas”, declarou.

Neste ano a Ação Global contou com alguns 
serviços diferenciados para a população de 
Boa Vista com serviços de Casamento Civil e 
Registro de União Estável pelos parceiros Car-
tório Loureiro e Tribunal de Justiça por meio 
do serviço da Justiça Itinerante, respectiva-
mente. O casamento coletivo aconteceu no 
encerramento do evento com uma cerimônia 
ecumênica realizada por um Juiz, Padre e Pas-
tor, ao todo 15 casais realizaram o sonho do 
matrimônio.

O casal Alcionira Mota e Alailson, já moram 
juntos há 10 anos e usaram o serviço da Jus-
tiça Itinerante para fazer a tão sonhada união 
estável. “ Eu fiquei sabendo da Ação Global e 
já me interessei pois imaginei que o serviço 
seria mais rápido que no cartório, achei ma-
ravilhoso esse serviço pois facilita bastante a 
vida da pessoa que tem algo jurídico para re-

solver, e estou muito feliz e realizada” finali-
zou Alcionira.

O conselheiro do SESI e primeiro vice-presi-
dente da Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima – FIER, Luiz Brito, parabenizou as 
equipes do SESI e da Rede Globo. “Hoje visi-
tei o maior mutirão de cidadania realizado 
no Brasil, conhecido como Ação Global. Este 
evento é uma realização do SESI em parceria 
com a Rede Globo e conta com o voluntaria-
do de milhares de parceiros. Em Boa Vista o 
evento aconteceu nas instalações do nosso 
SESI, onde pude constatar, mais uma vez, o 
excelente nível de organização, qualidade na 
prestação de serviços, cuidado e atenção para 
com cada cidadão que buscava uma orienta-
ção ou um serviço. Como conselheiro do SESI 
e primeiro vice-presidente da FIER, estando 
no exercício da função em nome do Presiden-
te Rivaldo Neves, PARABENIZO as equipes do 
SESI e da REDE GLOBO, pelo brilhante trabalho 
realizado, que teve como foco - Educar para 
Transformar!”, declarou.

Para a superintendente do SESI-RR, Almecir 
de Freitas Câmara, “o programa Ação Global 
2018 trouxe para o boa-vistense uma gama de 

Ação Global 2018 consolidou 13.769 mil atendimentos para 6.885 mil pessoas
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serviços de cidadania, saúde, lazer, todos nor-
teados pelo tema Educação para Transformar. 
Muitos cidadãos saíram com um largo sorriso 
no rosto por terem conseguido receber o ser-
viço que procuravam, no entanto, percebemos 
que, apesar do grande esforço empreendido, 
a área de saúde é a que representa a maior 
carência e demanda. Sabemos que várias pes-
soas não conseguiram atendimento, principal-
mente na especialidade oftalmologia, embora 
tivéssemos 03 profissionais atendendo. O re-
sultado foi positivo em todos sentidos: parce-
rias de grande valor, voluntários especiais e 
comprometidos, equipe Sesiana nota 1000, e 
superação das metas”, afirmou.

SERVIÇOS – a 25ª edição disponibilizou mais 
de 30 serviços como: Cardiologia, Oftalmolo-
gia, Pediatria, Ginecologia, Urologia, Preventi-
vo, Clínico Geral, Endocrinologia, Odontologia, 
Exame das mamas, Ultrassom, Mamografia, 
Fonoaudiologia, Farmácia, Depilação, Aferi-
ção de pressão e glicemia, Teste Rápido (HIV, 
Sífilis e Hepatite B e C), Cartão do SUS,  Ava-
liação e Orientação Nutricional, Massagem, 
Corte de cabelo, Limpeza de pele, Saúde dos 
pés, Cadastro para estágio, Emissão de CPF e 

Carteira de Identidade, Emissão de Carteira 
de Trabalho, Parcelamento de conta de água e 
luz, Alistamento Militar, atividades recreativas 
e culturais com o SESI em Movimento, tenda 
literária, palhaços, jogos pedagógicos, oficinas 
de desenhos, além de degustações, entrega 
de mudas de plantas e palestras educativas.

PARCEIROS -  a Ação Global contou com mais 
de 460 voluntários e mais de 40 parceiros en-
tre eles: Correios, Superintendência Regional 
do Trabalho, Instituto de Identificação Odílio 
Cruz, Sebrae, Sesc, Senac, FAER, I9 Life, Ronny 
Molina, Associação dos Moradores do Bairro 
do Asa Branca, Defensoria Pública, SENAR,  CE-
TERR,  CAERR,   Eletrobras, SESAU, SENAI, IEL, 
FIER, DETRAN, INSS, FEMARH, SECULT, SUPE-
RA, Exército Brasileiro, Prefeitura de Boa Vista, 
Codesaima, Escolinha Vovó Adelaide, Pirilam-
pos, Liga Roraimense de Combate ao Câncer, 
Instituto Paulo Gontijo, Bombeiro Civil, Jefer-
son Acioli, Supermercado Goiana, Tribunal de 
Justiça, Cartório Loureiro, Controladoria Ge-
ral da União, Tribunal de Contas, Seja Digital, 
Faculdade UNAMA e Secretaria Municipal de 
Saúde.

Cerimônia ecumência de casamento civil 
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Confira algumas fotos da Ação Global
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Escola do SESI é referência em educação 

 A Escola do SESI possui uma estrutura completa 
para proporcionar a melhor experiência de aprendizado, 
com salas com lousas digitais (5° ao 9° ano), salas com 
sistemas de sonorização (5° ao 9° ano), quadra poliespor-
tiva coberta, auditório, estrutura mordena, aulas de lego z                                                                                               
oom, portal SESI de educação, playground com piso tátil, 
material  didático exclusivo, laboratórios de aulas práticas, 
programa de DVD teca ( Leitura e Vídeo), aulas de empre-
endedorismo e ética, aulas de leitura e produção textual.  
 Seguindo os quatro pilares da educação, “Apren-
der a conhecer”; “Aprender a fazer”; “Aprender a convi-
ver” e “Aprender a ser”, são oferecidas disciplinas que 
permitem fazer o link entre a teoria da sala de aula e a 
prática do cotidiano, como Educação Tecnológica e, para 
as turmas do 6º ao 9º ano, Leitura e Produção Textual e 
Empreendedorismo e Ética. Quando necessário, os estu-
dantes também recebem, gratuitamente, orientação de 
aprendizagem.
 Ao longo dos anos foram incorporados projetos 
pedagógicos com o objetivo de proporcionar experiências 
reais sobre os assuntos que são ensinados em sala de aula 
como o Festival Folclórico, a Feira de Ciências, Indústria 
de Talentos, Família na Escola, Semana do Livro Infantil, 
Jornada de Literatura e Feira Lego Zoom.
 A escola também incentiva os alunos a participa-
rem de competições nacionais como  o “Torneio de Robó-
tica Educacional” e o “Torneio Nacional de Robótica First 
Lego League”. Além de concursos locais como Feira de Ci-
ências Estadual, “Concurso DETRAN de Educação para o 
Trânsito” e alguns outros promovidos por empresas locais 
voltados para educação e cidadania.
 Para melhor acompanhamento da vida escolar 
dos filhos, os pais têm a sua disposição o Portal SESI Edu-
cação, que funciona como apoio pedagógico e que tam-
bém é utilizado pelos alunos e professores.
 Em 2017, a escola fechou o ano com grandes con-
quistas de seus alunos, na XXV Feira de Ciências Estadual 
de Roraima (FECIRR) foram classificados dois projetos. Na 
categoria do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), se clas-

sificou em 2º lugar o projeto “Matemática na Cozinha”, 
com a turma do 4º ano “A”. A proposta é promover aos 
alunos contato de forma criativa, lúdica, prática, prazero-
sa e contextualizada a matemática presente nas receitas 
culinárias do seu cotidiano, especialmente aquelas prefe-
ridas pelos alunos e seus familiares, a fim de demostrar 
que práticas sociais como a culinária podem influenciar e 
estimular um melhor entendimento de questões relacio-
nadas à matemática em sala de aula.
 Na categoria do Ensino Fundamental II (6º ao 
9º ano), se classificou em 3º lugar o projeto “O baú da 
matemática”, com a turma do 6º ano “C”. A proposta é 
construir materiais manipuláveis para auxiliar no ensino 
da matemática para alunos com deficiência visual e pro-
porcionar a interação do deficiente visual com os outros 
alunos. 
 Nos seletivos para ingressar no ensino médio in-
tegrado ao nível técnico tivemos aprovação de três alunos 
no Instituto Federal de Roraima (IFRR), sendo um no curso 
de Técnico em Informática e dois no Técnico em Edifica-
ções. Para o ensino médio, no Colégio Militar foram apro-
vados dois alunos.
 No Torneio FLL Regional Norte de Robótica, ocor-
rido em Manaus, a equipe Makunaima ganhou o Prêmio 
Estrela Iniciante, com o projeto Acqua Clean, que propõe 
a reutilização da água com implantação de uma estação 
de tratamento da água simples nos postos de lavagem. 
Conquistaram a 7ª colocação entre as 24 equipes partici-
pantes.
  Os pais ou responsáveis interessados em pro-
porcionar um ensino de qualidade para seus filhos ou de-
pendentes seja industriário, comunidade ou conveniado, 
podem conhecer melhor a estrutura, instalações e, princi-
palmente, a proposta pedagógica  da Escola. 
 A secretaria da escolar está pronta para atender, 
basta se dirigir ao prédio em horário comercial,  na Av. 
Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786 - Aeroporto, ou ligar 
para o telefone 4009-1879 para obter mais informações.

Alunos da Educação Infantil em recente ação em alusão ao Maio AmareloCentro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado - CET/SESI
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SENAI/RR sediará Etapa da Se-
letiva WorldSkills na modalida-

de Vitrinismo

Roraima sediará de 04 a 08 de junho, a Seleti-
va do WordSkills 2019 (competição mundial), na 
ocupação Vitrinismo, o evento será realizado no 
Centro de Formação Profissional do SENAI, locali-
zado no bairro Asa Branca com a participação dos 
Departamentos Regionais do SENAI de Santa Cata-
rina, Minas Gerais e São Paulo.

As seletivas vão acontecer em todos os estados, 
com ocupações profissionais diferenciadas, o SE-
NAI/RR ficou com a categoria de Artes Criativas e 
Moda com a ocupação de Vitrinismo, que conta 
com 3 competidores. Marketing, design, moda, 
marcenaria, pintura e informática avançada são 
alguns dos conhecimentos que serão avaliados na 
competição.

O principal objetivo de um vitrinista é maximi-
zar as vendas, ao estabelecer comunicação com 
o público alvo e criar uma atmosfera positiva nas 
lojas, com inovação e criatividade. A educação pro-
fissional aliada a uma educação básica de qualida-
de é um dos pilares da inovação e do aumento da 
produtividade e da competitividade da indústria 
brasileira. O ensino técnico pode ser a porta de en-
trada no mercado de trabalho. É o primeiro passo 
do estudante para viver na prática a experiência 
profissional.

 Olimpíada do Conhecimento

O SENAI é referencia internacional em educação 
profissional, a WordSKills é a maior competição de 

educação profissional das Américas e é  promovida 
pelo SENAI a cada dois anos, reunindo estudantes 
de cursos técnicos e de formação profissional não 
só do SENAI, como também do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac) e dos Institutos 
Federais de Educação Profissional, Científica e Tec-
nológica (IF).

Na competição, os jovens são desafiados a exe-
cutar tarefas do dia a dia da indústria, dos setores 
de serviços e agropecuário, dentro de prazos e pa-
drões internacionais de qualidade. Vencem aque-
les que alcançarem as melhores notas nos quatro 
dias de prova. Participam do torneio, estudantes 
selecionados em suas escolas e em etapas estadu-
ais da Olimpíada.

Além de incentivar a dedicação dos estudantes, 
a Olimpíada do Conhecimento é uma forma de ava-
liar a qualidade da educação oferecida pelo SENAI. 
O desempenho dos competidores apontam novas 
tendências tecnológicas e mudanças nos perfis 
profissionais. Esses indicadores orientam o SENAI 
na atualização dos currículos nas escolas.

O SENAI faz avaliações periódicas de seus cursos, 
investe permanentemente na adequação dos cur-
rículos ás necessidades da indústria e acompanha 
a empregabilidade de seus alunos.

A Olimpíada do Conhecimento é hoje uma vitrine 
da qualidade da educação profissional patrocinada 
pela indústria brasileira. Os melhores estudantes 
representam o Brasil na WorldSkills, competição 
mundial de competência profissional.

As seletivas vão acontecer em todos os estados, com ocupações 
profissionais diferenciadas, Roraima ficou com a categoria de Artes 

Criativas e Moda
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O instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR prorrogou as ins-
crições da 9ª edição do Programa Bolsa de Inovação 
Tecnológica de Roraima – BITERR, a nova data vai até 
13 de junho. A seleção oferta 18 bolsas, de R$ 500,00 
(quinhentos reais), a alunos de nível superior, técni-
co subsequente e superior tecnólogo de instituições 
públicas ou privadas.

Ofertado pelo IEL/RR, Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas, e Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial - SEBRAE, o programa tem o objeti-
vo de estimular estudantes a desenvolverem pesqui-
sas práticas para melhorar os processos ou serviços 
oferecidos para a iniciativa privada presente em Ro-
raima.

Programa
Os alunos selecionados receberão mensalmente 

uma bolsa no valor de R$ 500,00 e o professor orien-

tador receberá mensalmente uma bolsa no valor de 
R$ 200,00, podendo orientar até dois bolsistas em 
projetos distintos e acompanhando o desenvolvi-
mento dos projetos nas empresas.

Poderão participar as empresas de Micro, Peque-
no e Médio Porte, do setor industrial, comércio e ser-
viço. Os alu¬nos farão seis meses de pesquisa dentro 
das empresas para desenvolverem projetos que pos-
sam otimizar seus processos, respeitando as quatro 
áreas prioritárias dessa edição que são: Produção, 
Gestão Tecnologia e Empreendedorismo.

Os interessados podem acessar o site do Instituto 
Evaldo Lodi em Roraima (www.ielrr.org.br). Mais in-
formações sobre a seleção podem ser obtidas junto 
à Gerência de Inovação do IEL/RR, por meio dos tele-
fones (95) 3623-1253 / 98112-2075.


